
 toelichting rating datum
henk de w. Yep, ze werken gewoon prima. En ik heb eigenlijk geen bijwerkingen gemerkt. 5 31 mei 2020

Martin van S.
Werkt goed. Ik zal zeker een volgende bestelling doen. Is inmiddels al gebeurd. Ik heb al 10 
capsules bij u besteld en ook ontvangen. Tot een volgende bestelling. 5 30 mei 2020

Aad R. Werkt perfect 5 28 mei 2020

Martijn S.

Ik heb libido Forte besteld, puur uit nieuwsgierigheid.
Ik heb nu Ã©Ã©n capsule gebruikt en het duurde effe voordat het begon te werken. Maar 
toen het begon te werken merkte ik heel duidelijk verschil. Mijn erectie was harder en steviger 
en ik merkte gedurende lange tijd dat er ontzettend weinig nodig was om een nieuwe erectie 
te krijgen. Ondanks dat ik in het begin sceptisch was en als de werking zo blijft ben ik ervan 
overtuigd dat libido Forte bij mij niet meer zal ontbreken!
Martijn S. 5 21 mei 2020

Hugo G. Very happy with the product and shipment. 5 12 mei 2020
Robert  Orour Still waiting so have nothing to add. So score is only medium. 3 9 mei 2020

Ruud S.
Libidofirte doet wat het moet doen: het zorgt voor extra plezier. Stipte levering op de dag die ik 
had opgegeven. 5 5 mei 2020

Johan H.
Doosje was al eerder opengemaakt   Reactie Libidoforte : we hebben u een nieuw pakje 
toegestuurd 1 2 mei 2020

Ria van G. Doet helaas weinig van wat het belooft. Je wordt er alleen rustig en relaxt van. 1 14 april 2020
G  A C Suur Ik ben heel blij en tevreden met LibidoForte. De verzending was ook prima , mijn dank. 5 8 april 2020
Richart H. Goed product. Doet wat het beloofd 4 28 maart 2020
Paul van D. Geweldige werking voor langdurig plezier! 5 21 maart 2020
Aad R. Werkt perfect 5 20 maart 2020
Silvano D. De levering in Spanje is vlot en snel verlopen. Dankjewel. 5 16 maart 2020

Th Verbosch
Het product had bij mij geen enkel positief enkel positief resultaat.  Reactie Libidoforte : als 
service hebben we u een nieu pakje gestuurd. Neemt u het svp niet in op een gevulde maag 1 7 maart 2020

Giuseppe B. it's an effective product, I'm satisfied 5 1 maart 2020

Jason S.

De werking blijft soms wel tot 3 dagen aan toe aanhouden. Ik slik daarom per keer een halve 
pil.

5 14 februari 2020



ATM

Top spul! Voor allebei! Voor mijn vriendin helpt het om nog ontspannender en natter te 
worden en voor mij is dit de beste viagra om lang door te kunnen halen! Altijd raak, voor een 
langere tijd! Zeker wel zoâ€™n 5u feest van! 
Ook de beste prijs, zo ver ik weet. En de verzending is heel prettig, past door de brievenbus en 
is geheel anoniem! 5 12 februari 2020

J Nijkamp Was keurig geleverd en in de brief bus zo als ik had gevraagd 4 10 februari 2020
Johannes L. Snelle en discrete levering 5 8 februari 2020
Jean-Lou R. Zeer tevreden over het product. 5 5 februari 2020

Pawel N.
Hi the ordering process is basically fine but you have left on your English internet pages some 
sentences in Dutch - what is confusing 3 4 februari 2020

FRANCIS Shipment ok 5 25 januari 2020
Ron C. snelle levering 4 21 januari 2020
Wim J. Prima spul. Werkt naar behoren. 4 13 januari 2020
Wouter T. Top, het werkt echt! 4 1 januari 2020

Pietro V.
to receive it within 2 days paying 5 euro extra…Comment Libidoforte : Egypt takes longer to 
ship 1 30 december 2019

Christoph H.

Libiforte doet wat het belooft. Product is snel geleverd. Enig min-puntje is dat je er hoofdpijn 
krijgt na enige tijd.
Maar ikzelf heb er veel plezier van gehad. Mijn erectie is voor vele uurtjes blijven staan.
De dames van de parenclub waren ook zeer verrast van mijn duidelijke aanwezigheid en de fun 
die
Ik heb mogen beleven :)) 5 29 december 2019

Gunter S.
Op 30/11 een bestelling geplaatst, op 8/12 nog altijd niet ontvangen; Reactie Libidoforte : zoals 
per email gemaild is het op 9-12 ontvangen 1 9 december 2019

Paul van D. Snel geleverd en super werking 5 4 december 2019

Ismet K.

Goed product! Werkt prima! Dat het uit natuurlijke producten bestaan geeft mij een vertrouwd 
gevoel. 
Ik ga nu meteen weer een bestellen. 5 1 december 2019

Jan KIRK
Yes you can improve, I have not received anything from you, at this point ?? so I am not happy 
with the shipment, and have no comments to the product as I have not tried it !!! 1 26 november 2019

Rick  B. Werkt prima,langdurig en meerdere malen 5 25 november 2019
Wim P. En het werkt echt 5 25 november 2019
Martijn H. Een super product werkt goed en de sex duurt nu vele malen langer echt een aanrader 5 13 november 2019



Steven M.

Bestelling nog niet ontvangen.
Mvg steven; Reactie Libidoforte : verzending zonder tracingcode naar Belgie duurt circa 5 
dagen. Wij adviseren u met trackingcode te bestellen. 2 5 november 2019

Jean-Lou R.

In de bijsluiter staat vermeld : Niet bewaren boven de 30 gradenC. Zou het kunnen dat tijdens 
de afgelopen warme zomer de werking van de LibidoForte capsules
afgezwakt zijn. (Die indruk had ik althans)  Reactie Libidoforte : Dat zou niet mogen. Wij 
hebben u een nieuw pakje toegestuurd. 4 17 oktober 2019

Kris M.
Over het product heb ik geen opmerkingen. Dat gebruik ik al even.
Echter de bestelling van vorige week dinsdag is tot vandaag nog niet geleverd. 3 7 oktober 2019

Rob D. Zeer tevreden 5 1 oktober 2019
Jorge C. all perfect! 5 18 september 2019
henri de n. Werkt uitstekend 5 15 september 2019

Jakub L.
The product is fine and has no side effects
A pity I can't buy it in Poland anymore! 5 13 september 2019

Cees S. Het lijkt dag er iets veranderd is. Voorheen goede resultaten maar lijkt nu minder goed te 3 9 september 2019

Dirk V.
Dit werkt goed voor mij. Voelt natuurlijker dan kamagra en werkt langer. Het is wel duurder en 
pas na een tijdje na het inslikken. 5 8 september 2019

Nicole de G.
Ik merk geen verschil. Wordt er niet horny van. Reactie Libidoforte: wij hebben u een pakje 
extra toegestuurd. Neemt u het svp niet in vlak na de maaltijd. 1 7 september 2019

westduin

Goed resultaat: stevige erectie zonder bijwerkingen als bij andere middelen. In vergelijking met 
chewable kamagra duurt wel langer voor volledig effect. Maar bij inname van 1 capsule in de 
avond heb ik de volgende ochtend nog een keiharde erectie. Gelukkig niet de hele tijd, het 
voelt natuurlijker dan kamagra. En duurder. Ik gebruik het voor mensen die blijven slapen, of 
voor een lange nacht. 5 3 september 2019

Luc W. De levering is prima verlopen. 5 1 september 2019
Werner K. Perfect ! 5 25 augustus 2019
Cees de B. Keurig op tijd en netjes verpakt 5 24 augustus 2019

Taylor Vos

Een ontzettend goed product, zeer tevreden. Wel jammer dat het pas na 3-4 keer gebruiken 
voor mij werkte. De laatste twee keer werkte het echt super goed. Ik denk er zeker aan om het 
nog eens aan te schaffen. 4 22 augustus 2019

Wim P. Ik bestel het al enkele jaren. 5 6 augustus 2019

Johan Van W.
Website en levering voldoen ruimschoots aan de verwachtingen

5 30 juli 2019



Niels Goed product, pillen doen wat ze moeten doen! 5 29 juli 2019
Stijn H. Werkt goed. Mooie sterke erectie, jammergenoeg steeds wel hoofdpijn na het gebruik er van. 4 29 juli 2019

Andrea G.

The first time I tried this product I was blown away. Finally a product that met my needs. It's 
safe, legal and fun. Not only can it be used for dysfunctional issues but for pleasure too. I got 
the female version and gave it to my girlfriend to try. Great decision! Great service as well!  
Thank you. 5 27 juli 2019

Patrick S.
Tres bien. La livraison a pris 2 jours ouvrables. Seul petit probleme, la livraison a tres alors que 
le tracking indiquait seulement arrive dans le pays. Heureusement, j'tais l !  Merci 4 24 juli 2019

Patrick de K.

Doe met 1 capsule zelfs 5x. Maak de capsule open en los een beetje op met water. Na een half 
uur werkt het meteen, en heeft uren daarna nog steeds zijn werking. Gebruik het al jaren, en 
nog steeds super tevreden. 5 15 juli 2019

Luca M.
Improve providing faster shipping within Europe. Thanks!
From Libidoforte : we are working on that. 5 14 juli 2019

Chris F.
Fast efficient service with helpful staff
Chris F. 5 14 juli 2019

Andrea G. (Italy)
Finally a product that works wonders and is so accessible. Great service and product. You guys 
are great! 5 11 juli 2019

Alain-Celest de B.
Helaas doet het product niet wat het zou moeten doen; ik merk geen verschil in de langere 
duur of versterking van de erectie. Erg prijzig ook... 1 2 juli 2019

Alain C.
Het werkt erg goed! Drie dagen plezier van gehad. Geen vervelende bijwerkingen. Echt een 
aanrader! 4 30 juni 2019

Jean-Lou R.
Tevreden over het bedrijf.
Verzendingen verlopen vlot.groetjes. 5 19 juni 2019

M H

Ik merk heel weinig verschil van de libido forte.
Reactie Libidoforte : zoals per email gecorrespondeerd kunnen wij uw geld terugstorten of 
bieden wij u aan een extra pakje te ontvangen. 2 15 juni 2019

JEAN-PAUL M. all is great ... the products are very well ...thank you 5 13 juni 2019

Emiel H.
Ik heb normaal geen last . wou het uitproberen of hij wat lang volhoudt. Maar heb ze genomen. 
Maar heb geen resultaat ondervonden .  Niks nada. Dan maar naar iets anders op  zoek. 1 9 juni 2019

Wim B. I recommend this website! The service is incredible. 5 3 juni 2019

rpam p.
geen enkele positieve reactie in penis; reactie Libidoforte: wij hebben u een proefpakje extra 
gestuurd. Neemt u de capsule svp niet in vlak na de maaltijd 1 31 mei 2019

MICHELE R. The price is a little bit high but the product is very good. Shipment is 4 23 mei 2019



Wolter B.
nog niet 100 % tevreden maar blijf het toch nog proberen  had toevallig een hele stresvolle 
periode 4 8 mei 2019

Hamed H. It came fast and on time. The effect was considerable. 5 6 mei 2019

pascal l.
heb dit in het verleden nog gekocht en toen werkte dit perfect. Deze maal weinig of niet doch 
heb 4 uur gewacht. Misschien is dit te lang ? Wel de dag erop maagpijn 3 5 mei 2019

Pete P.
Libidoforte is een prima product. de vrijpartij kan zo erg lang voortduren. zelfs uren na het 
innemen krijg ik nog een stevige erectie.      5 3 mei 2019

Paul van D. Geweldige werking! 5 28 april 2019

benito t.
Dit product is fantastisch zou zonde zijn dat dit ooit zal verdwijnen heeft bij mij geen enkele 
bijwerking en de levering is ok zeer betrouwbaar 5 19 april 2019

benito t.
Dit product is fantastisch zou zonde zijn dat dit ooit zal verdwijnen heeft bij mij geen enkele 
bijwerking en de levering is ok zeer betrouwbaar 5 19 april 2019

Aron D.

Ik merk er niets van en vind het dus daardoor te duur voor geen effect.

Reactie Libidoforte: zoals per mail aan u gestuurd kunt u uw geld terug krijgen. Ook sturen we 
desgewenst een tweetal extra pillen toe zodat u het nogmaals kunt proberen.   Neemt u het 
niet in vlak na een grote maaltijd of bij gebruik van veel alcohol. 1 17 april 2019

a.j.h. r. Snelle en discrete bezorging 5 15 april 2019
Harrie van K. snelle levering en overzichtelijke website met voldoende informatie over de producten 5 13 april 2019

JEAN-PAUL M.
the team is willing to listen to our questions....
and very serious and obliging 5 11 april 2019

Ricardo S. Still waiting for the delivery after 4 weeks. 1 2 april 2019

C loderus
ik heb het product een keer gebruikt en het resultaat viel tegen. of dit aan de omstandigheden 
lag of mijn verwachting, weet ik niet. zal weldra het product voor de 2e keer proberen. 3 2 april 2019

Andrea G. Great company. Efficient service and delivery. 5 24 maart 2019

Thomas L.

Nu 2 keer gebruikt. Misschien aan het begin een wat hardere erectie, maar zeker niet langer of 
meer gevoel. Voel naar mijn idee vrij weinig van dit product, mijn bedprestaties zijn zeker niet 
verbeterd. Erg jammer, aangezien ik de pillen zeer prijzig vond en wel dacht dat het meer 
effect zou hebben dan het gedaan heeft. Zou het graag nog een keer proberen, maar ik vind dit 
het risico tov hoeveel ik ervoor betaal te groot. 2 17 maart 2019

A. R. Prima bedrijf, keurige levering in discrete enveloppe in de brievenbus 4 17 maart 2019
Luc Van de V. Heel tevreden. 5 12 maart 2019
arnold van l. Top service.. gewoon top! 5 7 maart 2019



Guido J. discrete levering top werk 5 5 maart 2019
Leo B. Een goed werkende pil waar je geen recept voor nodig heb. 5 4 maart 2019

Jochem Z.

Beste Libidoforte,
Ik ben uitermate tevreden over uw product. Met name de erectie van mijn penis is lekker hard.
Mijn vriendin geniet hier dan ook enorm van. 5 4 maart 2019

Paul van D. Met libidoForte is mijn sexleven als nooit daarvoor 5 22 februari 2019

Wim P.
Ze doen wat ze beloven te doen.
En de afhandeling, levering va mijn order waren deze keer rimpelloos .. perfect. 5 19 februari 2019

Sara L. Ik ben er goed mee  (erg blij) 4 18 februari 2019

Kris M.
Ik heb geen opmerkingen. De levering is altijd discreet en redelijk snel
Kris M. 5 17 februari 2019

Leo H. snelle levering en prima prijs/kwaliteit verhouding. 5 11 februari 2019
Henk S. heeft niet helemaal aan de verwachting voldaan bij mij iets bij mijn vrouw weinig 4 8 februari 2019

ALex B.

Na de lovende kritieken in de reviews heb ik ook een 2-pak gekocht in de hoop dat het bij mij 
ook zo goed zou uitpakken. Helaas ben ik blijkbaar Ã©Ã©n van de gebruikers waar het 
nauwelijks effect heeft gehad. Het kÃ¡n natuurlijk zijn dat ik het eerst wat vaker moet 
gebruiken, maar ik vermoed dat ik op zoek moet naar andere middelen.
Reactie Libidoforte : zoals per mail besproken zullen wij u kosteloos een 2e pakje toesturen 
zodat u het nogmaals kunt proberen. We hebben zeer veel tevreden klanten en bieden nu 
graag een tweede mogelijkheid aan.

2 6 februari 2019
Jonathan L. Ontezettend goede product. 5 3 februari 2019
Efstratios P. Very good product and service. 5 2 februari 2019
J W. Doosje/verpakking kwam iets ingedeukt aan via de post! 4 29 januari 2019

Paul O.

Mijn bestelling is nog altijd niet aangekomen,ben al driemaal naar het postkantoor 
geweest,graag service aub ,heb nog vrienden die willen bestellen.Een reactie aub.

Reactie Libidoforte:  per mail hebben we reeds gecommuniceerd dat wij u (tegen betaling van 
de aangetekende verzendkosten, een nieuw pakje toe zullen sturen. 5 28 januari 2019

kurt j. Goed product 4 28 januari 2019
JEAN-PAUL M. products are good, shipment ok....but transaction money not really easy 5 26 januari 2019

Frans B.
Er was een probleem met de verzending. Dit werd nauwgezet gevolgd en zeer persoonlijk en 
accuraat opgelost. Super 5 25 januari 2019



Johan V. Snel verzonden en ontvangen! Alles is vlot verlopen. 5 19 januari 2019

Susanne  R.
levering was boven verwachting. Netjes en discreet verpakt, levering op gewenste dag en ik 
was mijn huisnummer blijkbaar vergeten, kreeg gelijk mail en hele snelle reactie. Top! 5 18 januari 2019

M de G.

ik ben zeer tevreden over de libidoforte, omdat het tenopzichte van bv viagra en andere 
erectie verhogende middelen, een fijn gevoel geeft. Geen last van hoofdpijnen, geen opgefokt 
gevoel ,geen vieze zweetgeur,geen vuurrood hoofd ,geen piepende oren. Met de libidoforte 
blijft de erectie lang staan. De penis is dan stevig en aangenaam hard.  Zonder het vervelende 
gevoel dat de penis in erectie pijn gaat doen. Wat ook opvalt is dat met libidoforte de sex drive 
nog een aantal dagen blijft aanhouden. Zonder de al eerder vernoemde  klachten van andere 
erectie verhogende middelen. Dus kortom, ik en ook mijn vrouw zijn heel blij met Libidoforte. 5 17 januari 2019

Jean-Lou R. Tot op heden verloopt alles prima. 5 14 januari 2019

Jeroen vd P.

Netjes snel geleverd. Maar werkte bij mij niet.

Reactie LF:  zoals per mail gecommuniceerd hebben wij u een herzending of geld retour 
aangeboden. En heeft u voor het laatste gekozen. Wij willen onze service hoog houden. 1 14 januari 2019

Wim P. Heel simpel .. het doet wat het beloofd te doen ... 5 7 januari 2019
Ron H. Prima afhandeling (nadat er problemen waren met de correcte levering eerder) 5 3 januari 2019
Paul van D. Libido Forte geeft een regelrechte impuls aan je sexleven 5 31 december 2018

A J B.

Kan beter aangetekend verstuurd worden.

Reactie Libidoforte : Wij zullen ook deze optie mogelijk ook binnen Nederland implementeren. 
Nu wordt aangetekend alleen naar het buitenland als optie aangeboden. 4 29 december 2018

Hans S.

Wij hebben als ouder stel (60+) Libidoforte on Libidofemme besteld wat snel als een 
brievenbuspakketje geleverd is. 
Prettig is dat ik als oudere man een harde erectie krijg, dit middel werkt erg goed. In 
combinatie met een penisring zelfs keihard en aanzienlijk dikkere penis. Mijn partner zegt 
weinig te merken van de Femme capsule, wel is zij veel natter wat prettiger is, geen verstoring 
door hulpmiddeltjes tijdens het vrijen en dat gedurende langere tijd. Voor mij is het heerlijk 
vrijen zonder verslapping van de penis. Kortom, een goed product. 5 17 december 2018



Sunil J.

Helaas heeft de pillen niet gewerkt bij mij .

Reactie Libidoforte: per mail hebben wij u geÃ¯nformeerd dat wij een nieuw pakje willen 
toezenden of uw geld terugstorten.
Immers kennen wij het motto : Niet goed geld terug 1 14 december 2018

Bram van V.

Enige jaren geleden heb ik uw product ook gebruikt. De werking was goed met als nadeel een 
brandende maag 
Dat was de reden om er mee te stoppen. Met de huidige versie heb ik gÃ©Ã©n last meer van 
mijn maag maar het resultaat is ook minder en dÃ¡Ã¡r was het nou jÃºist om te doen. 

Reactie Libidoforte : wij zullen ter compensatie een klein pakje toesturen. De samenstelling is 
niet veranderd dus probeert u het hiermee nogmaals. 3 13 december 2018

Stefano C.

The product is very good but I did not received yet my last order.

Comment Libidoforte : As per mail discussed you have got it by now. 5 3 december 2018

Janneke T.

Helaas, geprobeerd en alle 2 geen succes? We hebben niet afgewacht, maar voelde alle 2 
gewoon helemaal niks! Terwijl de resenties juist zo goed zijn? We hebben nu alle 2 nog 1 pil 
liggen en gaan die ook nog maar proberen en hoop dat die dan wel werken. 
Reactie Libidoforte : zoals besproken sturen wij u nogmaals kosteloos een pakje toe en 
vernemen wij graag het resultaat. Het is ook afhankelijk of en hoeveel alcohol neemt, of u een 
zware maaltijd heeft genomen e.d. zie hiervoor de gebruiksaanwijzing. 2 26 november 2018

Wim P. Het product doet wat beloofd wordt te doen. 5 26 november 2018
michel D. hey super produkt kan uren vrijen zonder stoppen echt super dank u 5 24 november 2018
Kristjan  A. Very nice stuff 5 23 november 2018

Jimmy R.
Top product!! Had niet echt verwacht dat het zou werken ondanks dt ik eerst veel positieve 
recensies had gelezen, maar nu zelf ervaren!! 5 11 november 2018

Christian B.
Le d'lais de livraison est correct.
Je suis satisfait 5 11 november 2018

Giuseppe B. It work well 5 10 november 2018



Antonio P.

The products have a good price and your service is really good and  most important always on 
time! 
The only minus - and a real hassle!  is the new policy for the credit card user purchases...  Could 
you please provide us with more clarity on which law your decision is based on... I am not 
aware of any restriction for these shipments and other companies provide with the service on 
similar purchases... Which ends on being extremely confusing and bothering. More information 
on this would be very much appreciated! Thanks again for your help and support! 
Comment Libidoforte : we are trying to find a solution. 4 5 november 2018

Tom w. Sorry maar dit middel helpt echt niet. En erg duur in vergelijking van andere middelen. 1 4 november 2018

Paul van D.

Al enige jaren trouwe klant van Libidoforte. 
Naast de ervaring van de perfecte service, heb ik een positieve melding omtrent levering.
Normaliter heb de pillen binnen 1 werkdag in huis. Echter bij mijn laatste bestelling ging het bij 
PostNL mis. Na 7 werkdagen nog geen pakketje.
Na een mail gestuurd te hebben kreeg ik de volgende dag al een nieuw verzonden pakketje 
binnen.
Complimenten voor de afhandeling! Van mij een dikke 10 5 1 november 2018

Rens J. Moet zeggen een super pil, na een uur flinke erectile wat lang aan blijft. Super product.. 5 28 oktober 2018

Jeroen V.

Helaas gotaal geen enkel effect

Reactie Libidoforte : zoals afgestemd heeft u een tweede pakje ontvangen om het uit te 
proberen. 1 15 oktober 2018

David M.
Ik kan het product nog niet beoordelen daar het nog niet geleverd is. De levering kan sneller, ik 
moet  bijna een week wachten. Dit is niet van deze tijd. 4 15 oktober 2018

peter de v. prima volgens planning 5 11 oktober 2018



Giovanni  B.

The product is Really effective i should say better than Viagra and very long lasting for many 
hours with no side effects. My advise is to take it at empty stomach for definitely a stronger 
effect. 
Delivery is a bit slow, it takes usually 2 weeks for delivery to Italy. It would be nicer if there 
would be a discount price after a certain number of pill box purchase. 

Response from Libido Forte : Delivery speed is noticed. We will check whether that can be 
faster with another transportation company.
About discount : on each order you get shopping points. Those you can use on your next order 
so the price will be lower.

5 3 oktober 2018
Els K. Het product werkt bij mij prima. Ik kreeg extra zin en heb een heerlijke avond gehad. 4 2 oktober 2018

Robert van T.

hallo,

bij aankoop en bestellen meteen een email in je account, je wordt op de hoogte gehouden van 
verzending, en de verzending is snel, discreet en goed verpakt. Alles prima dus! 5 30 september 2018

Joseph Corbo

bonjour pour le moment j'ai toujours pas reÃ§u ma commande sa  commence a Ãªtre long je 
vous dirai si je suis satisfait ou pas de vos pilule et la je donnerai une note en espÃ©rant que 
cela marche vu le prix que cela coÃ»te on verra j'espÃ¨re que je serais pas DECU 5 20 september 2018

Navin T. Professioneel, snel en onzettend betrouwbare dienst 5 15 september 2018

Soresse

Bonjour je voulait savoir si vos pilulle libidoforte  donne des maux de tÃªte ou des effet 
secondaire car j'ai lu les avis et  vue que des personnes  ont reÃ§u des mal de tÃªte en prenant  
vos pilules libidoforte  merci de me rÃ©pondre cordialement 3 14 september 2018

Giuseppe B. it works properly, after 1 hour 5 11 september 2018

peter de v.
Levering is top en het werkt prima na een uur en later werkt het ook nog langere sex en hij is 
harder :) 5 5 september 2018

Michael Van den B.
Prima. Ik heb het product zelf 12 jaar geleden verkocht maar toen werd het uit de handel 
gehaald en nu heb ik het weer teruggevonden. Met dank en vriendelijke groet. M.VdB. 5 2 september 2018

Sigurdur B.

It probably helps with erectile dysfunction too but I use Libido Forte for rapid recovery when I 
want an extra long, sexy weekend with the girlfriend, and it works better than anything I have 
tried before. 5 29 augustus 2018

Ron H. Prima/keurige verpakking en snelle levering 5 27 augustus 2018
G B. Het is een goed spul ik geef het  een 6 3 27 augustus 2018



Francis D. ComplÃ¨te satisfaction 5 25 augustus 2018
Rens J. Erg tevreden. 5 21 augustus 2018
Paul van D. Werken super goed. 5 15 augustus 2018
Ifrain W. alles was oke en discret 5 12 augustus 2018

Koenraad S.

Top service...zou iets sneller geleverd mogen worden aan bekende klanten.

Reactie Libidoforte: wij sturen zowel aan bestaande als nieuwe klanten dezelfde dag  (mits voor 
17.00 besteld). Infomeert u ons volgende keer graag als de levering (te) lang duurt dan nemen 
we actie naar onze transporteur.  Tevens had u gekozen voor een overboeking. Dan duurt het 
veelal 3 a 4 dagen voordat de zending wordt verstuurd. Bij betaling met Ideal/bankcontact 
/Paypal of Creditcard sturen wij direct toe. 5 11 augustus 2018

Swilbert H.

Hallo

Heb 2 pillen gebruikt maar het resultaat is zeer slecht.
Libido extreme werkte voor mij geweldig.
Daarom zou ik graag mijn geld terug willen hebben want dit is zonde van mijn geld.
Hoogachtend
Wilbert Hoeks 5 8 augustus 2018

Carlo C.
Hi, I often buy libido forte (maybe once in 2 weeks) and it's always a good experience. Recently 
You have improved your shipping method; now is good. 5 6 augustus 2018

PHAN G. Everything ok! Quick and clean service ! 4 4 augustus 2018
peter de v. prima in orde 5 31 juli 2018
SveinbjÃ¶rn E. Great service. I will buy Libidoforte again. The shipment is fast and reliable. ThankÂ´s :) 5 27 juli 2018
Luca M. last shipping was quite fast, 4 working days 5 25 juli 2018
Hans H. Worden keurig geleverd in een blanco enveloppe. 4 24 juli 2018

Krzysztof G. (France)

Dear Team,
I have not received my order Hope it arrives on Monday.
Otherwise, i am using Libidoforte regularly for more than 5 years and am quite happy with it.
The only counter indication as far as I am concerned: do not drink wine before use!
Best regards
Krzysztof

Comment Libidoforte :According to the trackingcode it is delivered last Friday. Please check 5 21 juli 2018



GabriÃ«l K. Levering is snel! 5 20 juli 2018

Patrick de K.

Het werkt perfect. Doe met 1 capsule zelfs 5x. Maak de capsule open en los een beetje op met 
water. Na een half uur werkt het meteen, en heeft uren daarna nog steeds zijn werking. Het 
geeft een keiharde erectie zonder ook maar iets van een bijwerking te merken. Gebruik het al 
jaren, en nog steeds super tevreden. 5 15 juli 2018

Kutyba M.

bedrieglijk!
Ik heb besteld en betaald maar nix ontvangen. Reactie Libidoforte: wij hebben u een mail 
gestuurd aangaande de betaling maar nimmer reactie ontvangen. 5 11 juli 2018

Luc W. Heel tevreden 5 11 juli 2018

Erik W.
IK vind de levering en klantenservice is echt heel goed.. Ik gebruik het al een hele poos en ik 
ben niet van plan te veranderen... 5 7 juli 2018

Roland V. Goed product en snel verzonden. 5 6 juli 2018
MICHELE R. Very good product quite expensive. But it is worth it. Shipment is satisfactory. 5 3 juli 2018
peter de V. Bestelling is 100% in orde en betrouwbaar. Dus niks op aan te merken. 5 3 juli 2018
Christophe V. Schitterende service. Heel discrete verzending! 5 13 juni 2018

Ron H.
kreeg een foutmelding dat mijn bestelling afgekeurd.... was, navraag per email leverde snel 
antwoord dat het een systeem fout was. inmiddels bestelling ontvangen 2 26 mei 2018

MICHELE R.

The product is absolutely valid and shipment is ok. The only negative point is the price. 
Discount or shipment free of charge for order from a certain amount would be appreciated.

Comment from Libidoforte : All orders above 100 euro to other countries than the Netherlands 
is free of shipping. 5 22 mei 2018

Giuseppe B. that's perfect! 5 15 mei 2018

Rotulo  G.
hello, this is now 3 times sue I order this product at home and sincerely it has always been 
discreet and fast 5 9 mei 2018

Valdimar A. Great effect, saves the marriage ;) 5 8 mei 2018
Smari T. Great product, works well but confusing bying instructions on your hompage 5 30 april 2018
Wim P. Het doet gewoon wat beloofd wordt. 5 28 april 2018
KristjÃ¡n Ãž. verry nice 5 15 april 2018
Hans H. Vooral snelle levering. 5 20 maart 2018
mohamed L. het werkt echt 5 19 maart 2018
Navin T. Uitstekend 5 11 maart 2018
GUARDINI C. very good product and quick expedition. 5 11 maart 2018



Marcel M. Levering is perfect:  een discrete verpakking en vlugge levering 4 4 maart 2018
Andrea D. een zeer goed product 5 3 maart 2018
Valdimar A. I love your product, it has made it possible to enjoy live with my wife. 5 24 februari 2018

Eric H.

Here is a nice example of the effectiveness of LibidoForte - a few nights ago I wanted to have 
sex with my wife, so I took a LibidoForte capsule. It turns out that her long day made her too 
tired to have sex, or at least the kind where both people are fully engaged and enjoying 
everything. The next morning she made it clear that her desire had returned, and the 
LibidoForte I had taken some ten hours earlier was wonderful in its effectiveness. I should note 
that I've had a prescription for the most well-known E.D. product for a number of years, and I 
still prefer LibidoForte since it is so effective and so natural as well. 5 20 februari 2018

Andrzej M.

The shipment cost would be ok if it was a courier like DHL because the post takes too much 
time and is expensive.

Comment Libidoforte : we will take your advice and will see if HL is a better shipper. 5 19 februari 2018
Erik W. Altijd supersnelle levering en heel goeie service!! Great!! 5 18 februari 2018
Kjartan I thin it is super. I am happy with the produce. 5 12 februari 2018

Egbert 

Het produkt is effectief, maar veroorzaakt wel een zekere druk in het hoofd en een lichte 
hoofdpijn. 
Verpakking is goed, dikke pakketten (twee pakjes op elkaar) riskeren door de postbode 
platgedrukt te worden met schade aan de pillen. 

Comment Libidoforte : dank voor de tip vwb bezorgen. 4 11 februari 2018

Juan C.
I have not received my order yet

2 6 februari 2018

Carlo C.

I cannot judge if I don't try it...(I'm still waiting for my package, Order ID 2886)

Comment Libidoforte : trackingcode shows it has arrived in your country so you will have it 
soon. PLease let us know if there is any further delay 5 1 februari 2018

Antonio P. So far It has been always good! Thanks for your service! AP 5 30 januari 2018
Jan H. Topproduct 5 30 januari 2018
Ron Goede, snelle en nette levering, prima 5 30 januari 2018
Guido ik vind het een perfect product , een aanrader 5 28 januari 2018



serge V.

nog niet ontvangen

Comment Libidoforte : zoals besproken hebben wij een nieuwe zending toegestuurd aangezien 
de transportmaatschappij het niet kan lokaliseren 5 23 januari 2018

Rafal

Service and shipment is very good. I would apprecate more discounts for regular buyers.

Comment Libidoforte : If you make a review you get a discount of 5% on each next order. 5 22 januari 2018

MICHELE 

product is good but it is quite expensive. I suggest to give discount for order of 3 or 4 packs.

Comment Libidoforte : we will discuss internally and come back to you. If you add a review you 
will get 5% discount each order 5 22 januari 2018

Giuseppe 

the product is perfect, i'd preferred another color of pill, white for example. About the 
shipment 3/4 days in EU could be good.

Comment: Libidoforte: We have send you an email why you want a white pill. Thanks you for 
your comment 5 22 januari 2018

Wim P,.
Het product doet wat beloofd wordt op de website, en de service en snelheid van levering zijn 
top. 5 21 januari 2018

Andrzej

The product is very good but the shipment is not so good. It is very expensive especially if you 
order with tracking code
Comment Libidoforte. : abroad we sent with PostNL. We will work on another transportation 
company. Thanks for your input 4 16 januari 2018

Wim Het product doet wat beloofd wordt dat het zou doen. En de service is uitmuntend. 5 16 januari 2018

peter V. 

Zeker zeer effectief vanaf na een uur werkzaam en houd dagen aan na sexuele opwinding

Aanrader!! 5 15 januari 2018

Thorgils  
I still have not received the last order.
Comment Libidoforte: please wait few more days. Otherwise we will contact you to solve this. 4 15 januari 2018



angel  

la primera vez muy contento todo fue bien. lamentablemente la segunda no pues me falataba 
la mitad 
del pedido, pero sugun lo hablado con ustedes aunque aun no lo e recibidome mandaran lo 
que me faltaba estoy esperandolo en esa parte muy bien atendido. espero que la procsima vez 
no tengamos
ninguna incidencia. sin mas un saludo . 5 15 januari 2018

chetan C.
I ordered on December 22nd and paid for express delivery - I still haven't received the item.
Comment Libidoforte : we have sent you an email to solve this. Please respond. 5 14 januari 2018

Marloes Soms wil je net even wat langer door en libido forte helpt daar echt bij. 4 14 januari 2018

marianne 
Snelle en keurige levering.
Gr marianne 5 14 januari 2018

Peter 

Ik had allerlei producten geprobeerd maar Libidoforte nog niet. Het is misschien iets duurder 
als andere producten maar ik bestel nu regelmatig.

4 9 december 2017

Annemarie

Mijn man heeft wat problemen met het verkrijgen van een erectie en door vrienden was ik 
geattendeerd op Libidoforte. 
Ík ben inmiddels vaste klant. Prima service ook. 4 9 december 2017

John
Ik was eerst sceptisch maar de vele recensies op het internet hebben me overgehaald om een 
pakje te bestellen. Geen spijt van. 5 3 december 2017


